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 إعداد 
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المن ومككةبقتهككاوعاللألبككوينهككدفتهككذهالدراسككةإلككىالكشككفعككنالمن ومككةالقيميككة

القيميككةألبنككائهمفككيمرحلككةالمراهقككةوالعالقككةبككينمتغيككريالجككنسوالمسككتوىاالقتصككادي

االجتماعيمنجهةوالمن ومةالقيميةلدىكلمناآلباءواألبناءمنكالالجنسينمكنجهكة

ردنيكةومنأجلتحقيقهذاالهدفتماستخداممقياسروكيشللقيموالمعكدلللبيئكةاأل.أخرى

مكونةمكنةوالذييشتملعلىمقياسالقيمالغائيةوالوسيليةوقدتمتطبيقالدراسةعلىعين

في(طالباًوطالبةمنالصفاألولالثانوي466(فرداًموزعينعلىالنحوالتالي:)1398)

(طالبككاًتككم216(طالبككةو)250الحكوميككةوالخاصككةفككيمحاف ككةالزرقككاءمككنهم)المككدارس

(932وآبكائهممكنالجنسكينالبكالدعكددهم)المتعكددةالمراحكل رهمبالطريقةالعشكوائيةاختيا

ً(أم466منهم) ً(أب466و)ا .ا

وقدخلصتنتائجالدراسةإلىمايلي:

فيمايتعلكقبججمكاليترتيكبأفكرادالعينكةللقكيمالغائيكةوالوسكيليةفقكدجكاءترتيكبقيمكة

قيمةاألمناألسريثمقيمكةألولىبالنسبةللقيمالغائيةتلتهاالتدينوالعمللآلخرةفيالرتبةا

السعادةوجاءتقيمةاالعترافاالجتماعيفكيالترتيكباألخيكر.كمكاحصكلتقيمكةالطمكوح

علىالرتبةاألولىبالنسبةللقيمالوسيليةتلتهاقيمةالشجاعةثمقيمةالن افةفكيحكينجكاءت

قيمةالطاعةفيالرتبةاألخيرة.
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ذاتداللككةقليلككةفككروقاتمككاقكبيككربككينالجيلككينكمككا هككرتأ هككرتالنتككائجوجككودو

قيمكةوفكيةإحصائيةبينجيلاآلباءوجيلاألبناءفيخمسقيمغائيةمنأصلثمانيعشكر

بارتباطكاًتكتسعقيموسيليةمنأصلعشرينقيمة.فيحكينأ هكرمعامكلارتبكاطفكرقالر

بينالرتبالتيمنحهاكلمكناآلبكاءواألبنكاءللقكيمالغائيكة(0.80-0.76تراوحبين)مرتمعاً

 والوسيلية.

أ هرتالنتائجوجكودفكروقذاتداللكةإحصكائيةبكينالجنسكينمكنأفكرادالعينكة كما

قيمةبينةوقد هرتسبعةفروقذاتداللةإحصائيةفيالقيمالغائيةمنأصلثمانيعشر

)أمهاتوبنات(كما هرتعشرةفروقفيالقيمالوسيليةمكنالذكور)آباءوبنين(واإلناث

وهذاماأيدتهنتيجةمعاملارتباط أصلعشرينقيمة إالأنهذهالمروقفيمجملهاطميمة

بكيندرجكاتالقكيم(0.90)فرقالرتببيندرجاتالجنسينوالتيأ هكرتارتباطكاًمرتمعكاً

 للجنسين.

عياداللةإحصكائيةألثكرالمسكتوىاالقتصكادياالجتمكالنتائجوجودفروقذاتوبينت

علىتشكيلالمن ومةالقيميةالغائيةوالوسيلية.

لصالحالمسكتوىالمتوسكطفيالقيمالغائية هرتأشدالمروقفيقيمةاألمناألسري

لصكالحالمسكتوىوقيمكةالحكمكةوالمعرفكةلصكالحالمسكتوىالمكنخمضوقيمةاألمنالكوطني

لصالحالمستوىالمنخمض هرتفروقفيقيمةالتسامحفقدأمافيالقيمالوسيلية.المرتمع

لصككالحوقيمككةالتضككحيةوقيمككةالصككدق واالسككتقاللية واألدبلصككالحالمسككتوىالمتوسككط 

 .المستوىالمرتمع

التماعككلبككينالمتغيككراتالثالثككةللدراسككة)الجككنسوالجيككلوالمسككتوىأمككافيمككايتعلككقب

أ هكرتالنتكائجعكدموجكودأثكرللتماعكلبكينمتغيكراتالدراسكةفقدالجتماعي(االقتصاديا

الثالثفيالمن ومةالقيميةالغائيةوالوسيلية.

  




